SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

Herran siunaus
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Sairaalasielunhoito

Päätösmusiikki
esimerkiksi virsi 63, 338, 341, 388, 555, 631

Saattohartauden toimitti

päiväys ja paikka

allekirjoitus

Saattohartauden kaava perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Kirkollisten toimitusten kirjaan, joka on hyväksytty vuonna 2003.
Kuva Yrjö Tavaila
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SAATTOHARTAUS

Saattohartaus vietetään vainajan omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa,
sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä,
henkilökuntaan kuuluva tai joku vainajan läheisistä.

Alkuvirsi
esimerkiksi 249, 383, 384, 396, 397

Rukous
Pyhä elävä Jumala.
Kiitos siitä, että saamme jättää

Alkusiunaus
Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

________________________________________:n sinun haltuusi.
Anna ikuisen valon loistaa hänelle.
Lahjoita rauhasi myös omaan sydämeemme.
Ole meille armollinen
rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

Psalmi 90: 1 - 6, 12 - 17

Isä meidän

Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen.
Jo ennen kuin vuoret syntyivät,
ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit.
Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen
ja sanot: ”Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.”
Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä,
kuin eilinen päivä, mailleen mennyt,
kuin öinen vartiohetki.
Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken kukoistaa,
joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen.
Herra, käänny jo puoleemme.
Kuinka kauan vielä viivyt?
Armahda meitä, palvelijoitasi!
Ravitse meitä armollasi joka aamu,
niin voimme iloita elämämme päivistä.
Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo
yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti.
Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi,
anna lastemme nähdä kunniasi loisto.
Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille,
anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt.

Ristinmerkki ja kasvojen peittäminen
Herra antakoon sinulle iankaikkisen levon,
ikuinen valo sinua valaiskoon.
Rukoushetken johtaja tekee ristinmerkin vainajan otsaan ja lausuu:

Pyhät enkelit johtakoot sinut ikuiseen elämään.
Rukoushetken johtaja voi peittää vainajan kasvot liinalla tai
pyytää jotakuta lähiomaista tekemään sen.

